ZMLUVA
o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi
uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
(ďalej len „zmluva“)
Vlastník majetku určeného na zverenie do správy:
Názov:
Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:
Komenského 48, 011 09 Žilina
Zastúpený:
Ing. Juraj Blanár, predseda
IČO:
37808427
DIČ:
2021626695
(ďalej aj „vlastník“)
a
Správca zriadený Žilinským samosprávnym krajom:
Názov:
Bábkové divadlo Žilina
Sídlo:
Kuzmányho 6, 011 37 Žilina
Štatutárny zástupca:
Mgr. Peter Tabaček, riaditeľ
IČO:
36145211
DIČ:
2021435999
(ďalej aj „správca“)
Čl. I.
Predmet zverenia do správy
1.

Žilinský samosprávny kraj má na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 02.01.2009
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.04.2011 v prenájme nehnuteľnosti vo vlastníctve Židovskej
náboženskej obce nachádzajúce sa v k. ú. Žilina a to:
‒ dom s. č. 106 (bábkové divadlo) postavený na pozemku KN-C parc. č. 376/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 689 m2 spolu s pozemkom, zapísané na LV č. 3466
katastrálnym odborom Okresného úradu Žilina (ďalej len „nehnuteľnosť“). Nehnuteľnosť
je v správe správcu.

2.

V roku 2014 bola realizovaná stavba: „Modernizácia a hydraulické vyregulovanie
vykurovacieho systému – Bábkové divadlo Žilina, objekt ,prístavba‘ II. etapa“ (ďalej
len „stavba“), ktorá je zverená do správy správcovi.

3.

Predmetom tejto zmluvy je zverenie investícií súvisiacich s obstaraním stavby, a to:
a) Názov zrealizovaných prác: „Projektová dokumentácia na akciu ,Modernizácia
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a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému – Bábkové divadlo Žilina, objekt
,prístavba‘ II. etapa“
Dodávateľ: PEMAPROJEKT, Závodská cesta 10, 012 36 Žilina
Doklad: Faktúra č. 2014FI0053
Rok obstarania: 2014
Obstarávacia hodnota: 1 716,00 eur
4.

Zhodnotenie majetku podľa odseku 3 tohto článku zveruje vlastník do správy správcovi,
ktorý správu majetku bez výhrad prijíma.
Čl. II.
Účel využitia zvereného zhodnotenia majetku

1.

Účelom využitia zvereného zhodnotenia majetku podľa Čl. I. ods. 3 tejto zmluvy je jeho
využitie pre potreby správcu v súvislosti so správou jemu zverenej nehnuteľnosti ‒ stavby.
Čl. III.
Dátum zverenia zhodnotenia majetku do správy

1.

Vlastník zveruje zhodnotenie majetku do správy správcovi dňom 30.12.2016.
Čl. IV.
Doba zverenia zhodnotenia majetku do správy

1.

Vlastník zveruje zhodnotenie majetku do správy správcovi na dobu neurčitú.
Čl. V.
Cena

1.

Vlastník zveruje zhodnotenie majetku do správy správcovi bezodplatne.
Čl. VI.
Dokumenty viažuce sa k zhodnoteniu nehnuteľnosti

1.

K zhodnoteniu nehnuteľnosti sa viaže faktúra č. 04/2014, ktorá je u vlastníka evidovaná ako
fa č. 2014FI0053, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Čl. VII.
Majetkové práva a záväzky súvisiace s majetkom

1.

Vlastník oboznamuje správcu, že so zhodnotením majetku nesúvisia žiadne majetkové práva
a záväzky.
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Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
uvedeným v Čl. III. tejto zmluvy za podmienky zverejnenia tejto zmluvy pred týmto dátumom.

2.

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po 1 vyhotovení.

3.

Súčasťou tejto zmluvy sa stane Protokol o odovzdaní a prevzatí zhodnotenia majetku.

4.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.

Vlastník:

Správca:

V Žiline dňa 21.12.2016

V Žiline dňa 21.12.2016

..............................................................
Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda

.................................................................
Mgr. Peter Tabaček, v. r.
riaditeľ
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